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Referat 

Møte 12/2018-2020 NCF GU Terreng 

Comfort Hotel Runway, Gardermoen kl. 18-21 20. januar 2020 

Tilstede GU Terreng: Lena Øverbye, Ole Kristian Rudland, Tord Bern Hansen, Kent Siggerud, Ingrid Bøe 
Jacobsen(Skype), Erik Sæter (Skype), Eddy Knudsen Storsæter og Haakon Faanes. 

Forfall:    

Referent:   Haakon Faanes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde rett etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent.  
 

2. Budsjett 2020 
Tord orienterte om budsjett 2020. Det legges opptil et lite overskudd også i 2020, for å bygge opp en 
nødvendig egenkapital og  til nedbetaling av utestående etter VM 2017. Rammene omtrent som for 2019. 
Uklarhet rundt midlene til «Rekruttlandslag». Tord sjekker med Gen.Sekr. 

 

3. Kjøreplanen og andre justeringer i NC-rittene etter tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen 
Kjøreplan XCO fra 2019 beholdes i 2020. Denne gjennomgås på Arrangørseminar 8. feb. 
Gjeldene regelverk for MTB er tilgjengelig på UCI sine hjemmesider (uci.ch). Regelverk på sykling.no er ikke 
oppdatert. Baserer seg på 2014-versjon av UCI reglement. GU foreslår å ta bort norsk utgave på sykling.no 
og heller henvise til UCI-regleverk. Nasjonale tillegg legges på sykling.no. 
Kort innføring og henvisning legges ut på FB-gruppe NC Terreng Rundbane. 
 

4. Ranking og startoppstilling aldersbestemte klasser 
Det er ønskelig å utvide NCF Ranking til å omfatte K/M 13-14. Dette for å ha et «offisielt» grunnlag for 
seeding av ryttere. Denne ønskes også å omfatte utlendinger.  
Ryttere opp til og med 12 år omfattes av barneidrettsbestemmelsene og inkluderes ikke i NCF Ranking. Det 
vil heller ikke være seeding av ryttere i disse klassene. Startnummer tildeles på bakgrunn av loddtrekkning. 
NCF Ranking omfatter NM alle NC-ritt, samt andre ritt hvor arrangør har søkt om denne status. Det er 
ønskelig at flere lokale ritt inngår i NCF Ranking. Dette vil kunne gi bedre mulighet for opparbeidelse av 
seedingsgrunnlag. 
Haakon sjekker tekniske muligheter og begrensninger med Cato og EQ-timing. Tord sjekker evt 
begrensninger fra NCF Styre (evt Adm).  
 

5. Lagkonkurranse NC 
For å styrke lagfølelse og fokus på å få med flere utøvere fra klubbene, er det ønskelig å innføre en 
lagkonkurranse i NC. Klasser fra 13 år til Master vil inngå. Grunnlaget er opptjente poeng fra deltagende 
ryttere. Disse legges sammen for den klubben de representerer. 
Haakon sjekker mulighetene i dagens Rankingsystem med Cato og EQ-timing. 
 



 
 

6. Startkontingenter for UCI kategorier 
Det foreslås å indeksregulerer satsene i aldersbestemte klasser. 
For NC/UCI og Masterklassene foreslås det en økning for bedre dekningen av utgiftene til å arrangere disse 
rittene. Saken må opp på NCF Forbundsting (7.-8. mars). 
Tord sjekker med NCF Styre evt. Adm, ift prosess mot Tinget. 
 

7. Program og dato for arrangørseminar 
Arrangørseminar for NM og NC arrangører avholdes 8. februar på Gardermoen. 
Ole Kristian stiller på Maraton og Haakon stiller på Rundbane. 
Haakon sender forslag til program til Cato. 
 

8. Konkurransetid for jenter og gutter, maraton. 
I dagens reglement er det beskrevet ulike maksimale vinnertider i maratonritt for jenter og gutter i 
aldersbestemte klasser. Det er ønskelig å ha like rammer, og anbefalingen er å ha det dobbelte av 
rundbane. Reglementet (norsk tilpasning) oppdateres med harmoniserte anbefalinger for maksimale 
vinnertider. 
 

9. Oppfølging av høstens trenerseminar – vårseminar 
Trenerseminar ble gjennomført høsten 2019 med stor oppslutning og gode tilbakemeldinger. Den primære 
målgruppen var trenere for aldersgruppen 15+. 
Det er ønskelig å kjøre et trenerseminar rettet mot trenere for yngre utøvere. Dette vil ha mere fokus på 
grunnleggende øvelser innen teknikk og andre basis ferdigheter/kapasiteter. 
Eddy sjekker om det er mulig å finne et tidspunkt i løpet av våren og muligheter for bidrag til finansiering fra 
NCF sentralt (rekrutteringsmidler). 

 

10. Uttakskriterier Terreng 
Uttakskriteriene fra 2019 ansees som å ha fungert etter hensikten. Noen mindre justeringer er planlagt. 
Aktiviteten for nivået under Elitelag var i 2019 begrenset. Dette har medført liten aktivitet for ryttere på 
dette nivået i regi av landslaget. Dette bør evalueres både mtp hvilken aktivitet og i hvilket omfang. 
Innspill på uttakskriterier fra 2019 er mottatt. Innspillene ansees å ha størst påvirkning på nivået under 
Elitelaget. 
Landslag for 2020 er ikke publisert foreløpig. Dette kommer straks budsjettdetaljer er på plass. 
 

11. Forberedelse Forbundstinget 7.-8. mars 
NCF dekker deltagelse for et GU-medlem. Øvrig deltagelse må dekkes av respektive klubb. Representant fra 
GU har ikke stemmerett. Det oppfordres til deltalgelse gjennom egen klubb, som gir stemmerett. 
Evt innspill til presentasjon av tema fra GU tas opp med Tord. Det er naturlig at den som har «sakseierskap» 
til sak som velges ut for presentasjon, holder denne på Tinget. Tord koordinerer deltagelse og bidrag. 

 

12. Rapport til Tinget 
De fleste punkter er på plass. Utestående punkter må være på plass innen 25/1. 
 

13. Neste møte 
Neste møte er planlagt i februar 2020. Tord finner dato gjennom Doodle. 
 
 
 

 


